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Október 23-a, az 1956-os forradalom
és szabadságharc emlékének nemzeti
ünnepe alkalmából, szakmai munkája
elismeréseként, idén is számos erdész
kolléga vehetett át szakmai kitünte-
tést a Földmûvelésügyi Minisztérium
Darányi Ignác Termében, 2015. októ-
ber 22-én. 

A miniszter Életfa Emlékplakett
Arany Fokozata kitüntetést 

adományozott
Dr. Erdõs Lászlónak, a volt Állami
Gazdasági Központ nyugalmazott ága-
zatvezetõjének, az erdõ- és vadgazdál-
kodás területén végzett sok évtizedes,
kiemelkedõ szakmai munkája elismeré-
seként.

A miniszter Életfa Emlékplakett
Ezüst Fokozat kitüntetést 

adományozott
Dr. Illyés Benjaminnak, az Erdészeti
Tudományos Intézet nyugalmazott állo-
másigazgatójának, a piacgazdasági er-
dõgazdálkodás kialakítása, az erdészeti
gazdaságtani kutatások, terén elért ered-
ményei, nemzetközi szervezetekben ki-
fejtett tevékenysége, szakírói munkás-
sága elismeréseként,

Dr. Kassai Imrének, a volt Országos
Környezet- és Természetvédelmi Hiva-
tal nyugalmazott fõosztályvezetõjének,
a Mecseki Erdõ- és Fafeldolgozó Üzem
nyugalmazott osztályvezetõjének, az
erdõgazdálkodás és a faipar üzemszer-
vezési és kereskedelmi területein elért
kimagasló eredményeiért,

Zádor Oszkárnak, a Pilisi Parkerdõ
Zrt. nyugalmazott erdészetvezetõjének,
az erdõgazdálkodás, különösen a Baj-
nai Erdészet területén végzett kiemel-
kedõ szakmai munkája, szakmai szer-
vezetekben kifejtett tevékenysége elis-
meréseként.

A miniszter Életfa Emlékplakett
Bronz Fokozat kitüntetést 

adományozott
Ecsedy Tamásnak, a volt Balaton-fel-
vidéki Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság
nyugalmazott osztályvezetõjének, a
Magas-Bakony erdeinek infrastrukturá-
lis fejlesztése során, továbbá külkeres-
kedelmi területen végzett közel négy
évtizedes munkája elismeréseként,

Pétervári Gábornak, a Gemenci Erdõ-
és Vadgazdás Zrt. nyugalmazott vad-
gazdálkodási osztályvezetõjének, a vi-
lághírû gemenci vadállomány szolgála-

tában végzett kiemelkedõ munkája elis-
meréseként,

Dr. Szikra Dezsõnek, a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság nyugalma-
zott igazgatóhelyettesének, az OEE volt
fõtitkárának, a hazai erdõk és termé-
szetvédelmi területek szolgálatában
végzett több évtizedes munkája, közös-
ségi tevékenysége elismeréseként,

Szombathelyi Mihálynénak, a volt
Balaton-felvidéki Erdõ- és Fafeldolgozó
Gazdaság nyugalmazott kerületvezetõ
erdészének, a devecseri Széki erdõben
végzett négy évtizedes kiemelkedõ
munkája elismeréseként,

Török Józsefnek, az ÉSZAKERDÕ Zrt.
nyugalmazott erdõmûvelési mûszaki
vezetõjének, az erdõmûvelés gyakorlati
megvalósítása terén végzett közel öt év-
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tizedes munkája, az erdõt népszerûsítõ
tevékenysége elismeréseként,

Varga Rudolfnak, a Gemenci Erdõ- és
Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott kerület-
vezetõ erdészének, a Wittneri parkerdõ
és a Bajai Vadaspark létrehozása érde-
kében végzett munkája, erdõ- és vad-
gazdálkodási tevékenysége elismerése-
ként.

A miniszter Miniszteri Elismerõ
Oklevelet adományozott

Dudás Bélának, az Egererdõ Zrt. Mát-
rafüredi Erdészete erdészetvezetõjé-
nek, az Erdészeti Erdei Iskolák létreho-
zása, mûködtetése és népszerûsítése
érdekében kifejtett tevékenysége elis-
meréseként,

Horváth Ernõnek, a NEFAG Zrt. Szol-
noki Erdészete Erdei Mûvelõdés Háza és
Erdészeti Erdei Iskola vezetõjének, a ter-
mészet szeretetére irányuló, környezettu-
datos, az erdei környezet megismerteté-
sét szolgáló pedagógiai munkájáért,

Lapos Tamásnak, az FM Erdészeti és
Vadászati Fõosztálya közigazgatási fõta-
nácsadójának, az erdészeti ágazat terüle-
tén végzett kiemelkedõ munkája, a Vi-
dékfejlesztési Program megvalósítása ér-
dekében kifejtett tevékenysége elismeré-
seként (késõbb vette át.),

Mikle Tibornak, az Ipoly Erdõ Zrt. mû-
szaki fõmunkatársának, a Börzsöny és a
Cserhát területén végzett, a magyar er-
dõket és az erdõgazdálkodást szolgáló
három és fél évtizedes munkája elisme-
réseként,

Szalai Károlynak, az FM Erdészeti és
Vadászati Fõosztály szakmai tanácsadójá-

nak, az erdõrõl, az erdõgazdálkodásról
szóló ágazati jogszabályok kidolgozása
területén végzett kiemelkedõ munkájáért,

Szarvas Istvánnak, az Ipoly Erdõ Zrt.
nyugalmazott kerületvezetõ erdészé-
nek, a Salgótarjáni Erdészet területén
végzett, az erdõfelújítást és az állo-
mánynevelést, vadgazdálkodást szolgá-
ló több mint négy évtizedes munkája
elismeréseként,

Tóth Péternek, a Gyulaj Erdészeti és
Vadászati Zrt. kerületvezetõ erdész-va-
dászának, erdõ- és vadgazdálkodási te-
rületen végzett kiemelkedõ munkája,
ökoturisztikai, környezeti, nevelési
munkája elismeréseként.

A miniszter Miniszteri Dicséret
Elismerést adományozott

Bajdik Péternek, az FM Erdészeti és
Vadgazdálkodási Fõosztálya fõosztály-
vezetõ-helyettesének, a vadgazdálko-
dási ágazat érdekében kifejtett kiemel-
kedõ teljesítménye, az új vadgazdálko-
dási törvény elõkészítése során végzett
munkája elismeréseként.

Valamennyi kitüntetettnek szívbõl gra-
tulál az Országos Erdészeti Egyesület!
Forrás: Földmûvelésügyi Minisztérium

Fotók: Mõcsényi Miklós, 
Pelsõczy Csaba – FM


